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Lucas Grimes se suma al
film ‘50 ombres d’en Grey’
L’actor Lucas Grimes s’afegeix a la família de
50 ombres d’en Grey: serà el germà del copro-
tagonista, Christian Grey, el faldiller Elliot, se-
gons Variety. L’actor, que ha actuat en l’última
temporada de True Blood, s’uneix al reparti-
ment en què hi ha confirmats Dakota John-
son, Anastasia Steel i Jamie Dornan.

El neocolonialisme africà,
al nou film de Ben Affleck
Després de l’Oscar per Argo, Ben Affleck té
entre mans, a més del rol de Batman, la direc-
ció d’un film polític situat a l’Àfrica. A través
de la història d’uns mercenaris i un senyor de
la guerra, el film qüestionarà fins a quin punt
la filantropia i l’ajut internacional són una
forma de neocolonialisme.

El documental ‘Bajarí’, el cap
de setmana que ve amb l’ARA

a Los Tarantos, el mític film de Rovira
Beleta ambientat al Somorrostro barce-
loní. Bajarí alterna la mirada del Juani-
to i la Karime, però el substrat és sempre
la família com a transmissora de la cul-
tura flamenca. El film arriba als lectors
de l’ARA en un moment ideal: el dissab-
te 2 de novembre es compliran 100 anys
del naixement de Carmen Amaya. El dia

19 en farà 50 de la seva mort.

Una edició plena d’extres
Estrenada al setembre,

Bajarí ha participat en els
festivals de Guadalajara,
Yamagata i Mont-real i
ha rebut mencions d’ho-
nor al Docs Barcelona i la

Flahertiana. Tant el pú-
blic com la crítica s’han po-

sat als peus d’una obra que
reivindica la catalanitat del fla-

menc i una mirada oberta cap al nostre
patrimoni. L’edició en DVD que traurà
l’ARA, a més, inclourà nombroses esce-
nes extres: assajos improvisats, rumbes
de carrer, estampes familiars i altres per-
les que no van poder entrar a la prime-
ra versió del documental.e

Karime Amaya, reneboda de Carmen Amaya i protagonista de Bajarí. LASTOR

ARA

BARCELONA. A l’acte institucional de
l’última Diada, una bailaora nascuda a
Mèxic però amb sang catalana i gitana va
pujar a l’escenari per invocar l’esperit de
Carmen Amaya en una actuació intensa,
un rampell de rauxa i sentiment que va
fer tremolar la fusta. Era Karime Amaya,
reneboda de Carmen Amaya, una
jove bailaora que ha continuat
amb èxit la tradició familiar
i fa uns anys va instal·lar-se
a Barcelona per explorar
les seves arrels catalanes
i el llegat de Carmen Ama-
ya en la Barcelona actual.

El documental Bajarí,
que els lectors de l’ARA po-
dran adquirir en DVD el cap
de setmana vinent per només
9,95 euros, il·lustra la recerca de
la Karime. S’endinsa en la comunitat fla-
menca de Barcelona a través dels ulls in-
quisitius de la bailaora, però també de la
mirada fascinada del Juanito, un nen en-
amorat del baile flamenc. El Juanito
obre el documental, contemplant enfer-
vorit les evolucions de Carmen Amaya

‘La Capitana’ i el llegat
artístic de Carmen Amaya

La dansa de Ramon Oller, Rocío
Molina i Jesús Carmona i la músi-
ca de Mayte Martín i Joan Guinjo-
an celebren el llegat de Carmen
Amaya. El TNC homenatja la Capi-
tana a partir de dimecres.

LAURA SERRA

BARCELONA. Quan Carmen Amaya
va arribar als Estats Units ja era una
estrella. Era el 1940 i en feia vint que
el seu pare l’havia fet debutar en un
tablao barceloní, amb sis anyets.
Tota la família, gitanos nascuts a les
barraques del Somorrostro, va ha-
ver de fugir de la guerra cap a Amè-
rica. Quan van voler posar un peu a
Manhattan, no els van deixar passar
més enllà de l’illa d’Ellis, lloc on des-
carregaven els immigrants. Eren
quinze i anaven vestits amb pells i
duien les butxaques plenes, però els
mànagers que havien fitxat la baila-
ora van trigar una setmana a arre-
glar-los els papers: per entrar al pa-
ís calia saber escriure i llegir.

La llegenda de la Capitana és ines-
gotable però, més enllà de curiositats
biogràfiques, “la nostra tradició no
l’ha acollit”, critica Xavier Albertí, di-
rector del Teatre Nacional i comissa-
ri de l’Any Carmen Amaya. “Pel
menyspreu de la cultura a l’ètnia gi-
tana, perquè era una dona i perquè el
flamenc sempre ha semblat que era
una cultura heretada i invasora, cosa
que no és així –afirma, coincidint
amb la directora de Bajarí, Eva Vila–.

És una cultura pròpia i hem contri-
buït a crear el llenguatge flamenc”.
Albertí situa Amaya entre els cinc ar-
tistes catalans universals més impor-
tants, com Miró i Dalí.

Noves mirades al flamenc
Artísticament, la Capitana endreça
un art que ve de la tradició i el cata-
pulta al present: “Recull un gènere
que es produeix a les places dels as-
sentaments gitanos nòmades i fa el
salt primer al music-hall, a les taber-
notes del Paral·lel, i després als
grans escenaris de la cultura popu-
lar del segle XX amb un llenguatge
de primera línia”, explica el direc-
tor. És la figura emblemàtica de la
renovació del flamenc i pionera de
companyies com la de Sara Baras
(que li retrà homenatge el 5 de no-
vembre al Lliure) i Antonio Gades.

El TNC acull l’acte central del
centenari de Carmen Amaya. I ho fa
no amb la mirada posada al passat
sinó al present, per observar la se-
va transcendència en la creació con-
temporània. Per això s’han convidat
cinc artistes, músics i ballarins a fer
la seva reinterpretació d’una figura
única. Del 30 d’octubre al 10 de no-
vembre, La Capitana mostrarà se-
guides cinc peces creades ad hoc: del
coreògraf Joan Oller (amb un cor de
castanyoles), dels brillants bailaors
Jesús Carmona i Rocío Molina i dels
músics Mayte Martín i Joan Guin-
joan (en una composició interpre-
tada per la BCN 216).e

El TNC estrena un espectacle amb Ramon
Oller, Rocío Molina i Joan Guinjoan

Una de les imatges que
Colita va fer a la Capitana
en el seu últim any de vida,
el 1963.
COLITA

Oferta
exclusiva

Els lectors de l’ARA
podran comprar

‘Bajarí’ els dies 1, 2
i 3 de novembre

per 9,95 €


